
Стандардизиран образец за прибирање информацииза расположливи
хали/објекти/канцеларии/капацитети кои можат да бидат предмет на продажба или
давање под закуп

Општи информации
Назив на објект Фабрика АД NN Свети Николе

Магацин
Замјиште NN

Локација(адреса или описна пр. до
некој преознатлив објект или пат)

Ул. NN бр нн во близина на АД ___ покрај регионалниот пат P1204 Свети
Николе - Штип

Сопственост (приватна, државна
сопственост)

Приватна NN%, Државна NN% или изразено во m2

Односно Приватна состојба на објектите, земјиштето сопственост на РМ

Број на катастарска парцела
(да се наведат сите КП)

КП NN Општина
Свети Николе МВ
NN

Друг вид на сопственост
( Под хипотека во Банка,
мешовита сопственост и
сл.)

Nn m2 СОд Земјиштето е
во Државна сопственост
Во стечајна постапка од
_____ год.
Под хипотека во NNN
Банка од _____ год.

Вкупна површина на земјиштето NN.NN m2 Вкупна површина под
објект/и
Како и колку m2 плански
е дозволено за градба

NN.NN m2 - под објекти
Како и дозволени се и
дополнителни NN.NN m2

за градба
Број на објекти
(Како и површина за секој објект
посебно)

2
- Хала NN m2

- Магацин NN
m2

Намена
(согласно планска
документација)

Г2 – лесна и
незагадувачка
индустрија

Плански акт дели е дел од ДУП,
ГУП и др. Планска документација
(да се наведе која)

ДУП „nn“ Цена
Продажба или закуп
(за закуп да се наведе

месечно или годишно)

Можна е и Продажба и
закуп на просторот
Проектирана цена
NNден/m2 на недвижен
имот и
NN ден/m2 на
земјиштето
Или закуп од ???
денари/месечено

Инфраструктура * Да се одговори со Постои/не постои како и опис

Електрична енергија
Гас

Не постои инфраструктура за Гас.
Постои приклучок за Електрична енергија.

Има и сопствена трафостаница со капацитет од __KWa која се сервисира
од ЕВН а се користи и од страна на соседните капацитети.

Вода (со опис – сопствен бунар или
приклучен на кoмунална мрежа)

Постои.
Сопствен бунар, со капацитет од nn l/sec, се користи и од соседните
капацитети.

Греење Ладење
(Да се образложи каков тип постои)

Не постои.
Или Постои централно греење на течно или др. вид на гориво а коешто
може да се искористи.

Телекомуникации/Интернет
(Да се образложи како вид)

Не постои.
Има или има можност за поврзување, со оптички или кој вид интернет.

Канализација (Сопствена или
приклучен на кoмунална мрежа)

Не постои.
Има можност за поврзување на комуналната мрежа која е во близина од
nn метри.

Пристапност (пат, железница и
слично)

Постои.
Пристапен пат од чакал во должина од 20 m, кој се надоврзува на
регионалниот пат P1204 Свети Николе – Штип.
Се наоѓа на NN km од железничката постројка Овче Поле
Се наоѓа на NN km од Меѓународниот аеродром Скопје

Контакт информации



Контакт лице Име Презиме и
позиција

NNNNN NNNNNNN – пр. стeчаен управник
NNN NNNN – раководител на НН или НН  Банка
NNN NNNN – Сопственик

Телефон/факс 000/000-000
факс 000/000-000
моб.тел. 07*-000-000

Емаил mail@mail.com и
mail2@mail.com

Дополнителни информации
Објектите се во одлична состојба.
Во кругот постои паркинг простор за NN возила.
Цената е по договор.
Халата е изградена NNNN година.
Магацинот е со капацитет од NN m3

Во халата постои и следниов движен материјал: (да се наведе со назив
како и негова намена пр. вага за тешки товарни возила) со можност за
отуѓување (продажба/закуп) и останти  податоци.

Насока: Ве молиме при пополнување на образецот да се внесат сите наведени информации.
Во прилог на информациите Ве молиме вклучете фотографии од самиот објект и локација во
поголема резолуцијаца и доколку сте во можност графички приказ или преглед одозгора од истите
како и опис на истите.



Во прилог:

Графички приказ или ситуациона
поставеност

Фотографија Хала

Фотографија Магацин

Фотографија објекти надвор


